
Uznesenie č. 241/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 16.12.2016 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné podľa § 12 ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p.  

schvaľuje 

program zasadnutia bez zmeny 

Hlasovanie: za 7 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Ján Fuňa, 

Bc. Gabriela Hromjáková ) proti: 0 zdržalo sa: 0 

 

 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016         PaedDr. Kvetoslava Mižáková 

starostka obce Tovarné 

 

Uznesenie č. 242/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 16.12.2016 

K bodu 3 - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné podľa § 12 ods. 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p.  

schvaľuje 

návrhovú  komisiu v zložení: Bc. Gabriela Hromjáková,  p. František Džuňa 

 

Hlasovanie: za 7 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Ján Fuňa, 

Bc. Gabriela Hromjáková) proti: 0 zdržalo sa: 0 

 

overovateľov  zápisnice v zložení: p. Ľubomír Baník, Mgr. Ján Fuňa 

 

Hlasovanie: za 6 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Ing. Miroslav Lukáč, Bc. Gabriela 

Hromjáková) proti: 0 zdržalo sa: 1 (Mgr. Ján Fuňa) 

 

zapisovateľa zápisnice z 18. zasadnutia OZ : Ing. Miroslav Lukáč 

Hlasovanie: Hlasovanie: za 6 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Mgr. Ján Fuňa, Bc. 

Gabriela Hromjáková ) proti: 0 zdržalo sa: 1 (Ing. Miroslav Lukáč) 

 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016    

 

         PaedDr. Kvetoslava Mižáková 

starostka obce Tovarné 



Uznesenie č. 243/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 16.12.2016 

K bodu 4  – Kontrola plnenia uznesení 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné podľa § 13 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia OZ  

V Tovarnom, dňa 20.12.2016        

 

 PaedDr. Kvetoslava Mižáková 

        starostka obce Tovarné 

 

 

Uznesenie č. 244/2016 zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 16.12.2016 

 

K bodu 5 – Schválenie kúpnej zmluvy s p. Milanom Miškovičom a manželkou 

 Obecné zastupiteľstvo obce Tovarné podľa § 9 ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991  Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

prevod vlastníctva nehnuteľného  majetku obce Tovarné  a to novovytvoreného pozemku zapísaného na LV 

č. 399, v k. ú. Tovarné, par. č. 234/75, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 465 m2 od 

pôvodného pozemku par. č. CKN 234/1, v k. ú. Tovarné o výmere 7473 m2 a ďalšieho novovytvoreného 

pozemku zapísaného na LV č. 399, v k. ú. Tovarné, par. č. 234/106, druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 4 m2 od pôvodného pozemku par. č. CKN 234/33, v k. ú. Tovarné o výmere 1718 m2, 

na základe geometrického plánu č. 112/2016 zo dňa 10.11.2016 a kúpnu zmluvu kupujúcemu Milanovi 

Miškovičovi a  manželke Nataši Miškovičovej, rod. Tokárovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je kúpa - úhrada finančnej čiastky za uvedené pozemky  dňa 28.10.1994 obecnému úradu Tovarné. 

 

Hlasovanie: za 7 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Ján Fuňa, 

Bc. Gabriela Hromjáková) proti: 0 zdržalo sa: 0 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016 

 

 

 

          PaedDr. Kvetoslava Mižáková     
                                                                                                 starostka obce Tovarné 

 

 



 

Uznesenie č. 245/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 16.12.2016 

K bodu 6 – Schválenie VZN obce Tovarné č. 3/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Tovarné podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g ) Zákona č. 369/1990 o obecnom 

zriadení 

sa uznáša  

na Všeobecnom záväznom nariadení obce Tovarné č. 03/2016 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

s nasledovnými zmenami: 

- §3 doplniť  text  v znení neskorších zmien a doplnkov a prílohy č. 1 k Zákonu č. 582/2004 Z. z. v znení 

zákona 460/2011 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov 

- §4 ods. 1 doplniť v oboch odsekoch text za slovom v sume na základe prílohy č. 1 k Zákonu č. 582/2004 Z. 

z.  v znení Zákona č. 460/2011 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov 

-  §4 ods. 2 zmeniť text z lesné pozemky ......... v sume 0,350 € za 1 m
2  

na
 
lesné pozemky ......... v sume 

0,0564 € za 1 m
2 

- §4 ods. 3 doplniť text v znení neskorších zmien a doplnkov 

- §4 ods. 4 doplniť text v znení neskorších zmien a doplnkov 

- §5  - Sadzba dane  bod. 1., písm. a) doplniť text pre Pozemkové spoločenstvo Tovarné 0,25 % 

           bod 1., písm. c) zmeniť text z 0,70% na 0,50% 

         bod 1., písm. d), zmeniť text z 0,50% na 2,3% a doplniť text Pozemkové spoločenstvo  

         Tovarné 0,25 % 

- §10 Oslobodenie  od dane a zníženie dane z nehnuteľnosti doplniť text o body   

f) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie 

v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu 

životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na 

pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho 

rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných 

liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na 

genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných 

pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou 

g) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby ( 

prvej prebierky ) 

h) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany 

vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a 

zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa 

 

 

Hlasovanie: za 7 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Ján Fuňa, 

Bc. Gabriela Hromjáková) proti: 0 zdržalo sa: 0 

 

 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016           

 

 

 

 

        PaedDr. Kvetoslava Mižáková 
     starostka obce Tovarné 

 



 

Uznesenie č. 246/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 20.12.2016 

 

K bodu 7 – Rôzne – Žiadosť o schválenie otváracích hodín – Anna Šintajová 

 Obecné zastupiteľstvo obce Tovarné podľa § 4 ods. 2, písm. d) Zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

Otváracie hodiny prevádzky Anna Šintajová, 094 01 Tovarné 4 podľa žiadosti 

 

Hlasovanie: za 7 (Ľubomír Baník, František Džuňa, Ján Mikita, Jozef Belani, Ing. Miroslav Lukáč, Mgr. Ján Fuňa, 

Bc. Gabriela Hromjáková) proti: 0 zdržalo sa: 0 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016 

 

 

 

         PaedDr. Kvetoslava Mižáková     
                                                                                                starostka obce Tovarné 

 

Uznesenie č. 247/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 20.12.2016 

K bodu 7 – Rôzne  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné podľa § 12 ods. 9, písm. a),  Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

ukladá  

vyplatiť odmenu zapisovateľom zápisníc č. 14 až 18 (20 € v čistom/ 1 zápisnica) 

Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedný: OcÚ Tovarné 

 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016 

 

          PaedDr. Kvetoslava Mižáková     
                                                                                                       starostka obce Tovarné 

 



Uznesenie č. 248/2016 z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tovarné, 

zo dňa 20.12.2016 

 

K bodu 7 – Rôzne  

 Obecné zastupiteľstvo Obce Tovarné podľa § 12 ods. 9, písm. a),  Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

ukladá  

vyplatiť odmenu pre p. Jozefa Belaniho za tvorbu živej kroniky obce Tovarné  - 7 hodín za II. polrok 2016 

vo výške 280 € netto  

 

Termín: do 31.12.2016 

Zodpovedný: OcÚ Tovarné 

 

 

V Tovarnom, dňa 20.12.2016 

 

 

 

        PaedDr. Kvetoslava Mižáková     
                                                                                             starostka obce Tovarné 

  

 
 


